KAYSERİ HABER ARŞİVİ
11.08.2014–17.08.2014
"millet Hür İradesiyle Seçimini Yaptı"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını AK
Parti İl Binasında takip etti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parti il binası
önündeki halka hitap eden Başkan Özhaseki, milletin...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını AK
Parti İl Binasında takip etti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parti il binası
önündeki halka hitap eden Başkan Özhaseki, milletin hür iradesini kullanarak sevilen bir
lideri Cumhurbaşkanı seçtiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, seçim sonuçlarını TBMM Başkan Vekili
Sadık Yakut, Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır ve İsmail Tamer, AK
Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları ile birlikte AK Parti İl
Binasında takip etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı
olarak seçilmesinin ardından AK Parti İl Binasında Cumhurbaşkanlığı forsu görünümlü pasta
kesildi. Daha sonra il binası önünde toplanan halka hitap eden Başkan Özhaseki, geçmişte
yaşanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde meclisin üzerinde yapılan baskıya ve 367 garabetine
dikkat çekti.
Milletin istediği cumhurbaşkanının 2007'de Abdullah Gül'ün seçilmesiyle göreve getirildiğini
dile getiren Başkan Özhaseki, bu seçimlerde de adeta bir bayram havasında milletin hür
iradesini kullandığını söyledi. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı Tarık Bin
Ziyad'a, Selahattin Eyyubi'ye benzeten Başkan Özhaseki, Erdoğan'ın yapacağı icraatlarla
herkesin takdirini kazanacağını kaydetti.
Başkan Özhaseki şöyle devam etti: "İstediğimiz gibi birisini, sevdiğimiz bir lideri, içimizden
çıkan kendi evladımızı cumhurbaşkanı seçtik. Millet, üzerine düşeni yaptı, Kayseri, üzerine
düşeni yaptı. Sizler bizim önümüzü açtıkça sonuna kadar varız. Aldığımız oyları helal
ettirmek için gece gündüz demeden gayret edeceğiz. Seçimler hayırlı olsun. İnşallah 8-10 ay
sonra genel seçimler geliyor. Orada da bize hizmet edecek kardeşlerimizi seçeceğiz. Türkiye
daha iyiye gidecek. Türkiye daha da büyüyecek, daha da güçlenecek. Bunu sadece ülkemiz
için istemiyoruz, mazlum tüm milletler için istiyoruz. Bir taraftan ülkemizde büyüme
başlayacak, bir taraftan da etrafımız ışık saçacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8183.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Hayvanlar "fıskiye" İle Serinliyor
Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde hayvanların serinlemesi
için fıskiye kullanılıyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Anadolu
Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde, yaz sıcaklarında...
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Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde hayvanların serinlemesi
için fıskiye kullanılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde
bulunan hayvanat bahçesinde, yaz sıcaklarında hayvanları serinletmek için fıskiye
kullanılıyor. Uygulama hakkında bilgiler veren hayvanat bahçesi müdürü İsmail Tamokur,
"Yazın malum tüm canlıların ihtiyacı olan serinlemek ve bunda en çok tercih ettiğimiz
yöntem sudur. Tabi insanlar nasıl serinlemek açısından sürekli su içerler ve ya duş alırlarsa,
hayvanlara da biz burada serinletmek için su kullanıyoruz. Barınak bahçelerinde fıskiye
sistemlerimiz var. Bu sistemler zaman zaman devreye alıyoruz. Gün içerisinde bakıcılar
tarafından ve hayvanları su ile yıkayarak serinletmiş oluyoruz" dedi.
Tamokur ayrıca, "Bunun yanında tabiki bazı barınaklarımızda ihtiyaca göre havuzlarımız var.
Özellikle yırtıcı barınaklarında. Yırtıcı hayvanlar bu barınaklarda ki havuzlara girerek
serinliyorlar. Özellikle yaz aylarında hayvanlara yaz meyveleri vermeye dikkat ediyoruz. Gün
içerisinde bol bol yaz meyvelerinden veriyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8184.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Kto Bürosu Osb'de Faaliyetine Başladı
Kayseri Ticaret Odası, üyelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni bir adım daha attı.
KTO bürosu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetine başladı.Konuyla ilgili
açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut...
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Kayseri Ticaret Odası, üyelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni bir adım daha attı.
KTO bürosu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetine başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Oda üyelerine tüm işlemlerinde olduğu gibi belge ve bilgi sağlama noktasında da
önemli bir hizmeti daha uygulamaya başladıklarını ifade etti.
Üyelerin şehir merkezinde bulunan hizmet binasına gelerek almaları gereken bazı belgeleri
OSB’de açılan bürodan da alabileceklerini belirten Hiçyılmaz, “OSB büromuzda; A-TR,
EUR-1, Form-A, Menşe Şahadetnamesi satışı ve onayı, Davet Yazısı, Vize Talep Yazısı,
İngilizce Faaliyet Belgesi, Yabancı Dilde Fatura Onayı başlıklarında, dış ticarete ilişkin
hizmetleri ve belgeleri vermeye başladık. Bundan sonraki süreçte ise iç ticaret ve oda sicil
birimlerinin düzenlediği bazı belgeler verecek ve onay işlemlerini gerçekleştireceğiz” dedi.
KTO bürosunun, OSB 6. Cadde No:3/3 adresinde, Gümrük Müşavirleri binası içerisinde
hizmet verdiğini kaydeden Hiçyılmaz, “Büromuz hafta içi 5 gün olmak üzere, sabah 8,3012,00 ile öğleden sonra 13,00-17,30 saatleri arasında üyelerimize hizmet sunacaktır.
Büromuza, detaylı bilgi almak için, 222 45 28 numaralı telefondan dâhili 185’i tuşlayarak da
ulaşılabilecektir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8185.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Kayseri Sonuçtan Memnun
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Kayserililer sokağa döküldü.Dün
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kayserililer, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesini sevinçle karşıladı....
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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Kayserililer sokağa döküldü.
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kayserililer, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesini sevinçle karşıladı. Kesin sonuçların
açıklanmasıyla birlikte sokağa dökülen vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaparak tur attı. Bazı
vatandaşlar da Cumhuriyet Meydanı’nda ellerinde bayraklarla sevinç gösterilerinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kayseri’den yüzde 66.8 oy aldı.
Vatandaşlar, sonucun millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8186.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

İlçe İlçe Seçim Sonuçları
Kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri ve ilçeleri adayların oy oranları şöyle;
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BELDE İSMİ AÇILAN SANDIK ORANI
Akkışla
% 100 % 53.7
% 2.5 % 43.8
Bünyan
% 100 % 64.2
% 0.9 % 34.9
Develi % 100 % 73.3
% 1 % 25.7
Felahiye
% 100 % 58.1
% 1 % 40.9
Hacılar
% 100 % 84 % 0.8 % 15.2
İncesu % 100 % 66.5
% 4.5 % 29.1
Kocasinan
% 99.9
% 66 % 2.2 % 31.8
Melikgazi
% 95.4
% 67.1
% 1.6 % 31.3
Özvatan
% 100 % 59.3
% 0.9 % 39.8
Pınarbaşı/kayseri
% 99.3
% 50.7
% 3.6 % 45.7
Sarıoğlan
% 100 % 58.8
% 1.4 % 39.8
Sarız % 100 % 47 % 9.7 % 43.3
Talas % 99.1
% 59.2
% 1.4 % 39.4
Tomarza
% 100 % 71.2
% 1.3 % 27.6
Yahyalı
% 100 % 82 % 0.7 % 17.4
Yeşilhisar
% 97.9
% 63.5
% 1.1 % 35.4
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8187.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Aydemir ailesinin mutlu günü
Çiğdem Aydemir ile Halil Çırpan düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.
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Gazetemiz idari müdürü Faruk Aydemir’in yeğeni gıda mühendisi Çiğdem Aydemir, İnşaat
Mühendisi Halil Çırpan ile 2 gün 2 gece süren düğünle hayatlarını birleştirdi.
Asude Düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Kayseri’nin
sevilen işadamlarından Yılmaz Akansu’da Aydemir ailesinin düğününe katılarak bu mutlu
günlerinde sevinçlerine ortak oldu.
Renkli geçen düğünde konuklar seslendirilen şarkılar eşliğinde uzun halaylar oluşturdu. Gece
geç saatlere kadar devam eden düğün merasiminde genç çiftlerin mutlulukları gözlerinden
okunuyordu.
Kayseri Gündem Gazetesi olarak genç çiftleri kutlar, mutluluklar dileriz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8188.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Acemi Dağcıyı Zirveden Kurtarma Ekipleri
İndirdi
Kayseri’de makina mühendisi olduğu öğrenilen Ahmet T.’ (51), Erciyes Dağı’nda 3 bin 100
metre yükseklikte, yolunu kaybedince telefonla önce ailesine sonra jandarmaya haber verdi.
Ahmet T., kurtarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrasında...
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Kayseri’de makina mühendisi olduğu öğrenilen Ahmet T.’ (51), Erciyes Dağı’nda 3 bin 100
metre yükseklikte, yolunu kaybedince telefonla önce ailesine sonra jandarmaya haber verdi.
Ahmet T., kurtarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrasında dağdan indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet T.'nin öğle saatlerinde, Kayseri’de bulunan evinden ayrılarak,
Erciyes Dağı’na doğa yürüyüşüne çıktığı öğrenildi. Erciyes Dağı’nın 3 bin 100 metre
yüksekliğinde bulunan Şeytan Kayalıkları mevkiinde sis nedeniyle yolunu kaybeden Ahmet
T. ilk olarak cep telefonuyla ailesini sonra da jandarmayı aradı. Acemi dağcının telefonda,
kaybolduğunu ve korktuğunu söylemesiyle birlikte Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal
Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) , Erciyes A.Ş Kurtarma Ekiplerinden oluşan bir ekip
harekete geçti. Kısa sürede Erciyes Dağı'nda buluşan ekipler, Ahmet T.’yi arama çalışmaları
başlattı.
Yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından, Ahmet T. kaybolduğunu söylediği yerin daha
yukarısında Erciyes Dağı'nın 3 bin 250 metre yükseklikte bir kayanın üzerinde diz çökmüş
şekilde bulundu. 3 saat süren arama çalışmasında kurtarma ekiplerini koordine eden, Kayseri
Arama Kurtarma Ekibi Lideri Zafer Karagül, Ahmet T.’nin rotasını kaybettiğini ve telefonla
irtibat kurarak bulduklarını söyledi. Ayrıca Ahmet T. ‘nin bir dağcı olmadığını ve
kıyafetlerinin dağ gezintisi için uygun olmadığını söyleyen Karagül, ”Bu mevsimde
bilmediğin yerlere gidiyorsan bilen birilerinin yanında olmasının, rehberlik ediyor olmasının

faydası var. Hiçbir şey bulamıyorsan daha kontrollü olmakta fayda var. En azından kılık
kıyafeti daha iyi olabilirdi” dedi.
Karagül, arama çalışmaları sonrasında bulunan Ahmet T.'ye sıcak su içirdiklerini ve
değiştirerek mont giydirerek aşağı indirdiklerini anlattı.
UMKE tarafından sağlık kontrolü yapılan Ahmet T. olayla ilgili olarak konuşmaktan
kaçınırken, yapılan sağlık kontrolleri sonrasında jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8189.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Proje Hazırlanıyor, İhale Yakında
Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmeyi planladığı üst geçit ve köprülü kavşaklar masaya
yatırıldı. Karayolları, Hastane Caddesi, İstasyon Caddesi ve Fuar kavşaklarını kapsayan
köprülü kavşaklar için sunum yapıldı.Osman Kavuncu...
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Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmeyi planladığı üst geçit ve köprülü kavşaklar masaya
yatırıldı. Karayolları, Hastane Caddesi, İstasyon Caddesi ve Fuar kavşaklarını kapsayan
köprülü kavşaklar için sunum yapıldı.
Osman Kavuncu ve Kocasinan Bulvarı'na yapılacak olan köprülü kavşaklar için Kalyon
Trafik Şirketi tarafından yapılan sunuma Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin
yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey
yöneticileri katıldı.
Toplantıda Kalyon Trafik Limited Şirketi'nden Cihat Kalyoncuoğlu ile Doç. Dr. Murat Ergün
tarafından köprülü kavşaklarla ilgili detaylı bir sunum yapıldı. Sunumda, Karayolları
Kavşağı'na yapılacak olan köprülü kavşak, İstasyon ve Hastane caddesi Kavşağı'nı birlikte
çözecek olan proje ve Fuar Kavşağı'na yapılacak olan köprülü kavşağın nasıl olacağı yer aldı
ve projelerle ilgili görüşler masaya yatırıldı.
Toplantıda, köprülü kavşaklarla ilgili projelerin kısa sürede sonuçlandırılarak ihale aşamasına
gelineceği ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8190.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Çoban Sulama Kanalında Öldü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, sulama kanalına düşen çoban hayatını kaybetti.Alınan bilgiye
göre, Kızıldere Mahallesi'nde çobanlık yapan Ramazan Polat (22) dün akşam saatlerinde
koyunlarını otlattığı sırada sulama kanalına düştü.jandarama...
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, sulama kanalına düşen çoban hayatını kaybetti. Alınan bilgiye
göre, Kızıldere Mahallesi'nde çobanlık yapan Ramazan Polat (22) dün akşam saatlerinde
koyunlarını otlattığı sırada sulama kanalına düştü.jandarama ve 112 Acil Servis ekiplerine
haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler genç çobanın cesedini sulama kanalından
çıkardı.Polat'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8191.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Oyunu Kullanmaya Gelinliği İle Geldi
Cumhurbaşkanını halkın seçmek için sandığa gittiği seçimlerde, Kayseri'de Şeyma Uğurlu
gelinliği ile gelerek 1081 nolu sandıkta oyunu kullandı.Düğün tarihlerini 10 Ağustos olarak
belirleyen Şeyma ve Aşkın çifti, Cumhurbaşkanlığı...
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Cumhurbaşkanını halkın seçmek için sandığa gittiği seçimlerde, Kayseri'de Şeyma Uğurlu
gelinliği ile gelerek 1081 nolu sandıkta oyunu kullandı. Düğün tarihlerini 10 Ağustos olarak
belirleyen Şeyma ve Aşkın çifti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık başına da birlikte gitti.
Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi Mustafa Kemal Ortaokulu'na eşi ile
birlikte gelen Şeyma Uğurlu 1081 nolu sandıkta oylarını kullandı.Eşinin oyunu kullanması
sonrasında okul önünde açıklama yapan damat Sefa Aşkın Çevrim, "İnşallah Türkiye
Cumhuriyeti'ne hayırlı olur. Bu gün çifte düğün yapıyoruz. Seçim bizim düğünümüze engel
değil. Bir oy bir oydur. O yüzden desteğimizi her zaman veriyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8192.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Partime Döneceğim
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, seçim sonrasından ilk kez konuştu.
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Başbakan Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte en çok
merak edilen konu ise erdoğan'dan boşalan başbakanlık koltuğuna kimin oturacağıydı. O
isimler arasında adı geçen Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı koltuğunu devrettikten sonra ne
yapacağı merak konusu olmuştu.
PARTİME DÖNECEĞİM
Gül, seçim sonrası merakla beklenen ilk açıklamasını gazetecilere verdiği resepsiyonda yaptı.
Gül, "Bu partinin kurucusuydum. İlk başbakanı ve cumhurbaşkanıyım. Partiye dönmekten
daha doğal bir şey yok." diyerek bundan sonraki pozisyonuna ilişkin önemli bir mesaj vermiş
oldu.
KONGREDE ADAY OLACAK MISINIZ SORUSU
Bu açıklamaları üzerine Gül'e kongrede aday olacak mısınız diye soruldu.
Gül,"Cumhurbaşkanı sıfatım devam ediyor. Devam ederken burada kesmek isterim.
Elimden geldiğince milletime hizmet etmek istedim" demekle yetindi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8193.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Organik Ürün Pazarı Açıldı
Kayseri’de yüzde 100 Organik (Ekolojik) Ürün Pazarı açıldı.Kayseri İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü, Talas Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve
Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği işbirliği...
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Kayseri’de yüzde 100 Organik (Ekolojik) Ürün Pazarı açıldı.Kayseri İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü, Talas Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve
Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği işbirliği ile kurulan Organik Ürün
Pazarı düzenlenen törenle açıldı. Yenidoğan mahallesinde düzenlenen törende Büyükşehir
Belediyesi Mehter Takımı’nın konserinin ardından konuşan Kayseri İl Gıda Tarım ve

Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, pazarın açılmasındaki hedeflerinin zor koşulda tarım
yapan yöre çiftçilerimize daha fazla gelir getiren katma değeri yüksek sürdürülebilir tarımsal
uygulamaları benimsetmek olduğunu dile getirerek, “Müdürlüğümüz 2014 yılında organik
tarımın tüm ilde yaygınlaştırılması amacıyla ‘Organik tarımın geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması’ projesini yürütmektedir. Proje kapsamında üretilen ürünlerin tüketiciye
ulaştırılması amacıyla mevsimlik olarak hizmet verecek ‘Talas Yenidoğan Organik Tarım
Pazarı’ bu yıl 23 Temmuz tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu pazarın açılmasında
hedefimiz zor koşulda tarım yapan yöre çiftçilerimize daha fazla gelir getiren katma değeri
yüksek sürdürülebilir tarımsal uygulamaları benimsetmektir” ifadelerini kullandı. Törende
konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, açılan pazarla birlikte vatandaşların
daha sağlıklı besinler tüketebileceğini dile getirerek hayırlı olmasını temenni etti. Yapılan
konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılışın ardından protokol üyeleri pazarı gezdi.
Açılışta Talas Kaymakamı Yasemin Çetin Özata da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8194.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

"kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kurumsal
Davranış Ve Etkili Sunum Teknikleri Projesi"
Eğitimi
Bünyan’da Teknik Destek Programı kapsamında eğitimler başladı.Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı 2014 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Bünyan Kaymakamlığı tarafından
Bünyan’da faaliyet gösteren 2 farklı kurumda çalışan personellerin...
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Bünyan’da Teknik Destek Programı kapsamında eğitimler başladı.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Bünyan
Kaymakamlığı tarafından Bünyan’da faaliyet gösteren 2 farklı kurumda çalışan personellerin
kişisel eğitimlerine katkıda bulunmak, kurum kimliğine uygun hizmet sunmalarını sağlamak,
hizmet talep edenlere karşı bilgi ve hizmet sunumlarında profesyonel yaklaşım sergilemek,
kurum içinde çalışanların birbirlerine karşı tutum ve davranışlarını etkili kılmak, etkili sunum
teknikleri ve kurumsal davranış becerilerini geliştirmek amacı ile hazırlanan ’Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda Kurumsal Davranış ve Etkili Sunum Teknikleri Projesi’nin eğitimi
başladı. 4 gün sürecek olan eğitim de, kurum kültür ve kurum kültürü ve yönetimi, kurumsal
davranış ve kamu düzenine etkisi, kurum kültüründe ortak dil ve davranışlar, etkili iletişim,
etkili sunum teknikleri, etkili dinleme ve konuşma teknikleri, temel hitap biçimleri ve beden
dili konuları hakkında eğitimler verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8195.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Sahabiye Medresesi Esnaflarından Başkan
Özhaseki’ye Teşekkür
Kayseri’de bulunan tarihi Sahabiye Medresesi’nin restore edilecek olması, esnafları
sevindirdi.Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi Sahabiye Medresesi’nin
restore edileceği öğrenildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar...
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Kayseri’de bulunan tarihi Sahabiye Medresesi’nin restore edilecek olması, esnafları
sevindirdi.
Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi Sahabiye Medresesi’nin restore edileceği
öğrenildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar da medresede faaliyet gösteren esnafın,
eski adliye binası yanında bulunan otoparkta faaliyet sürdüreceği belirtildi. Medrese
esnaflarından Özgür Taş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye
teşekkür ederek, kendilerini mağdur etmediklerini ifade etti. Restorasyon çalışmaları
süresince eski adliye binası yanında bulunan otoparkta faaliyetlerini devam ettireceklerini
kaydeden Taş; “Burada restorasyon çalışması var. Belediyem Başkanımız Mehmet Özhaseki
geçici olarak eski adliye binası yanındaki otoparkı verdi, biz de oraya prefabrik yaptırdık. Biz
de bütün esnaflar geçici olarak orada faaliyet göstereceğiz. Tadilat bittikten sonra da eski
yerimize döneceğiz” ifadelerini kullandı. Restorasyon çalışmalarının bu yıl sonu sona ereceği
öğrenildi.
SAHABİYE MEDRESESİ:
Sahabiye Medresesi, 1267 yılında Sahibi Ali tarafından yaptırılmıştır. Bir taç kapıyla girilen
medrese kare şeklindedir. Ortda açık bir avlu ve etrafında odalar sıralanmıştır. Kapı karşısında
büyükçe bir eyvan, iki tarafında ise iki büyük ders odası vardır. Medresenin doğu ve batı
cephesinde iki küçük eyvan bulunmaktadır. Yanında çeşmesi ve çeşmenin bitişiğinde ikinci
küçük azviyesi de bulunan medrese, cumhuriyet döneminde tamir görmüştür. Ancak bu
tamiratta orjinaline uygun onarım yapılmamış, kapı kenarındaki mukarnas ve arabesk işlemler
düz olarak geçiştirilmiştir.
Medresenin kitabesinde şöyle denilmektedir; “Bu mübarek medresenin yapılmasını
Kılıçarslan oğlu yüce sultan, sultanlar sultanı din ve dünyanın koruyucusu fetihler sahibi
Keyhüsrev (3. Keyhüsrev) zamanında Allah mülkünü daim kıla, 666 (1267) yılı aylarında
Allahu Teala’nın rahmetini uman kul, Hüseyin oğlu Sahib Ali-Allah onun sonlarını iyi
eyleye-emretti.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8196.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Kayserispor Kampı Aralıksız Sürüyor
Hazırlıklarnı Avusturya’da sürdüren Kayserispor’da futbolcular adeta hırs küpü.Yeni sezon
hazırlıklarını Avusturya’da Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleştiren
Kayserispor, günü çift antrenman yaparak geçiriyor. Kayserispor’da...
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Hazırlıklarnı Avusturya’da sürdüren Kayserispor’da futbolcular adeta hırs küpü.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde
gerçekleştiren Kayserispor, günü çift antrenman yaparak geçiriyor. Kayserispor’da
futbolcuların oldukça moralli oldukları gözlenirken, teknik heyet ise futbolcuların
perfarmansından oldukça memnun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8197.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Tuğgeneral Bakır’dan Kto’ya Veda Ziyareti
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Tümgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri
Komutanlığı’na atanan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cahit
Bakır, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a...
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Tümgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri
Komutanlığı’na atanan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cahit
Bakır, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a veda ziyaretinde
bulundu.
Veda ziyaretlerini Kayseri Ticaret Odası ile sürdüren Tuğgeneral Bakır, KTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcıları Ferhat Akmermer ve Celal
Hasnalçacı ile bir süre sohbet etti.
KTO Başkanı Hiçyılmaz, ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kayseri’de
önemli bir görevi başarı ile yürüten Tuğgeneral Bakır’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na
atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve yeni görevinin hayırlı olmasını temenni
ettiklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Hiçyılmaz tarafından Tuğgeneral Bakır’a plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8198.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Nnyü’de İşletme, İktisat Ve İşletme Yönetimi
Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Alınacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada,
Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme (Tezli), İktisat (Tezli) ve İşletme
Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programlarına 2014-2015...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada,
Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme (Tezli), İktisat (Tezli) ve İşletme
Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılında toplam
125 öğrenci alınacağını duyurdu.
Prof. Dr. Güney belirlenen programlarda Yüksek Lisans yapmak isteyen adayların 29 Ağustos
2014 tarihine kadar Üniversite Kampüsünde bulunan Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları
gerektiğini belirtti. Rektör Güney, dört yıllık yükseköğretim programlarının herhangi birinden
mezun olan tüm adayların bu yüksek lisans programlarına başvuru yapabileceğini ve yüksek
lisans
programlarıyla
ilgili
detaylı
bilginin Üniversitenin web sayfasında
(http://www.nny.edu.tr) mevcut olduğunu ifade etti.
Rektör Güney, İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran öğrencilerden
14 öğrencinin dış ticaret alanında yetiştirilmek üzere % 100 burslu (ücretsiz) olarak kayıt
edileceğini, bu programın Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) işbirliği ile açılan bir program
olduğunu ve programın üçüncü döneminde öğrencilere AKİB tarafından dış ticaret yapan
şirketlerde bir dönem uygulama imkânı sağlanacağını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8199.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Kocasinan Belediyesi’nin Kafilesi 100. Yılını
Kutlayan Botanischer Garten’de
Başarılı 32 öğrenciyi Avrupa Bilim Müzesi yolculuğuna çıkaran Kocasinan Belediyesi’nin
kafilesinin ilk durağı 100. yılını kutlayan Almanya’nın Münih kentindeki Botanischer Garten
oldu.100. yılını kutlayan Botanischer Garten’da öğrenciler,...
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Başarılı 32 öğrenciyi Avrupa Bilim Müzesi yolculuğuna çıkaran Kocasinan Belediyesi’nin
kafilesinin ilk durağı 100. yılını kutlayan Almanya’nın Münih kentindeki Botanischer Garten
oldu.
100. yılını kutlayan Botanischer Garten’da öğrenciler, 18 hektar alanda bulunan bitkileri
inceleme imkanı buldu. Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Bu gün 100 yıllık
botanik bir bahçedeyiz, genç arkadaşlarımız, öğrenci kardeşlerimizle birlikte geldik. Öğrenci
kardeşlerimiz 14 bin çeşit bitkiyi bir arada görebiliyorlar. Hepsi birbirinden farklı. Bu bitkileri
ve çiçekleri hep birlikte inceliyoruz" dedi.
100. yılını kutlayan Botanischer Garten’da toplam 4 bin 500 metrekare alanda 11 sera
bulunuyor. Bu seralarda kaktüs ve sulu meyveler, eğrelti otları , orkide ve Meksika bitkileri
bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8200.html
Erişim Tarihi: 14.08.2014

Cumhurbaşkanı Gül’ün acı kaybı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babasının bağ
evinde koruma görevi yapan bir polis memuru hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre,
Kayseri-Malatya Karayolu Kamber Mevkii’nde 46 D 4881 plakalı aracın...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babasının bağ

evinde koruma görevi yapan bir polis memuru hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre,
Kayseri-Malatya Karayolu Kamber Mevkii’nde 46 D 4881 plakalı aracın şarampole
yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında M.K. (40) hayatını kaybetti. M.K’nın
cesedi ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu arada, meydana
gelen trafik kazasında hayatını kaybeden M.K.’nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babası
Ahmet Hamdi Gül’ün Kergah Mevkii’nde bulunan bağ evinde koruma görevlisi olarak
çalıştığı ve 13 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8201.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Gazeteci Burhanettin Gers Toprağa Verildi
Kayseri’nin ilk özel radyo ve tv spikerlerinden Burhanettin Gers tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti.Yaklaşık altı ay önce lenf kanserine yakalanan Gers, Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Hayatını...
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Kayseri’nin ilk özel radyo ve tv spikerlerinden Burhanettin Gers tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti.Yaklaşık altı ay önce lenf kanserine yakalanan Gers, Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Hayatını kaybeden Gers, öğle namazına
müteakip Talas Gölbaşı Meydanındaki camide kılınan namazın ardından Talas Cemilbaba
Mezarlığı’nda defnedildi.Cenazeye Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Basın İlan
Kurumu Müdürü Osman Başeğmez,Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve
çok sayıda gazeteci ile yakınları katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8202.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Kayseri’de İki Ayrı Trafik Kazası: 7 Yaralı
Kayseri’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, ilk
kaza Sivas yolu 10. kilometre üzerinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik
kazasında U.Ş. idaresindeki 38 DL 316 plakalı otomobil,...
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Kayseri’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Sivas yolu 10. kilometre üzerinde meydana geldi. 4 aracın
karıştığı zincirleme trafik kazasında U.Ş. idaresindeki 38 DL 316 plakalı otomobil, R.U.
hakimiyetindeki 33 B 6852 plakalı otomobil, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 LY 333
plakalı otomobil ile 38 BB 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası R.U., U.Ş. ve ismleri
öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları çeşitli
hastanelere kaldırarark tedavi altına aldı.
Bir diğer trafik kazası ise, Malatya yolu üzerinde meydana geldi. Şehir istikametine seyir
halinde olan 06 DR 8174 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek
şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2
kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri
yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak, tedavi altına aldı.
Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8203.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

959 Modifiyeli Araç Sürücüsüne İşlem Yapıldı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, modifiyeli araçlar ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik
müsamaha gösterilmeden denetimlerde 2.5 aylık dönemde toplam 959 araç sürücüsüne işlem
yapıldığını söyledi.Vali Düzgün, konu ile ilgili...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, modifiyeli araçlar ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik
müsamaha gösterilmeden denetimlerde 2.5 aylık dönemde toplam 959 araç sürücüsüne işlem
yapıldığını söyledi.

Vali Düzgün, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin
sağlanması ile yaşam kalitesinin, insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını da dikkate
alarak üst seviyeye çıkartılmasının önemine işaret etti. Araç yoğunluğunun yüksek olduğu
kent yaşamında trafik akışı ve düzeninin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, olası can ve mal
kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla trafik ekiplerinin 24 saat boyunca görev yaptığını
kaydeden Vali Düzgün, özellikle yaz aylarında modifiyeli araçlar ile egzozlarında abartılı
değişiklik yaptırarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik şikâyetlerin arttığını belirtti.
Emniyet Müdürlüğü’nün bu doğrultuda belirli bir plan dâhilinde çalışmalarını
yoğunlaştırdığını dile getiren Vali Düzgün, şu bilgileri verdi: “Ekiplerimiz, 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu’nun 30. Maddesinin ‘kara yolunu kullananlar için tehlike
yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede
duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler’ hükmü uyarınca 547 adet araca işlem
yapmış, abartılı egzozların söktürülmesini sağlamıştır. Ayrıca, 32. Maddesi ‘araç üzerinde
yapılan teknik değişiklik’ hükmü uyarınca 76 adet araç ve sürücüsüne, 72. maddesi ‘ses
müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak,
bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak’ hükmü uyarınca 54
adet araç ve sürücüsüne, 73. Maddesi ‘araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya
kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek’ hükmü uyarınca 282 adet araç ve sürücüsüne
işlem yapmıştır.”
Vali Düzgün, toplamda 959 araç ve sürücüsüne işlem yapıldığını, 34 adet aracın ise trafikten
men edildiğini ifade ederek, sürücüleri, zor durumda kalmamaları için trafik kurallarına
uymaya davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8204.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Ümmet Ayağa Kalk!
Kayseri’de Eğitim Bir Sen, Yol İş, Hak İş, Hizmet İş ve Genç Memur Sen tarafından 14
Ağustos Rabia Günü dolayısı ile ‘Ümmet Yürüyüşü’ düzenlendi.Rabia Günü nedeniyle
‘Ümmet Yürüyüşü’ düzenleyen sendika üyeleri, öğle...
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Kayseri’de Eğitim Bir Sen, Yol İş, Hak İş, Hizmet İş ve Genç Memur Sen tarafından 14
Ağustos Rabia Günü dolayısı ile ‘Ümmet Yürüyüşü’ düzenlendi. Rabia Günü nedeniyle
‘Ümmet Yürüyüşü’ düzenleyen sendika üyeleri, öğle namazının ardından Hunat Cami önünde
toplanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Genç Memur
Sen Kayseri İl Temsilcisi Abdullah Yüksel, 14 Ağustos Dünya Rabia Günü’nün mazlumlara
zulüm ederek insanlığı katledenlerin kabus günü olduğunu dile getirerek, “Hürriyete sınırsızca
aşık Esma’ların Rabia Meydanı’ndaki özgürlük nidalarını ölüm feryatlarına döndüren zulüm
ve vahşetin üzerinden tam bir yıl geçti. 14 Ağustos Mısır’ın darbecisi Sisi’nin, Suriye’nin
canisi Esed’in, Filistin ve Gazze’de kan pazarı kuran Netenyahu yönetimindeki siyonist katil

İsrail’in, Doğu Türjkistan’da müslüman kıyımı yapan zalim Çin’in, Mali’de, Arakan’da, Orta
Afrika’da Muhammedi bedenleri vahşet ve işkenceyle tanıştıran insanlıktan nasipsiz
yönetimlerin, Halep’de, Şengal’de, Telafer’de, dünyanın farklı yerlerinde, farklı dinlere, farklı
mezheplere, farklı milletlere mensup mazlumlara zulüm ederek insanlığı katleden insanların
kabus günüdür. Mısır’ı Sisi’den, Suriye^yi Esed’den, Filistin ve Gazze’yi İsrail ve
siyonizmden, Doğu türkistan, Kerkük, Keşmir, Musul, Halep, Telafer, Şengal, Orta Afrika
Cumhuriyeti, Patani ve Arakan’ı zulümden, zalim yönetimlerden ve onların küresel
patronlarından kurtaracağız” şeklinde konuştu.Açıklamanın ardından sloganlar atan grup,
daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8205.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Yaz Aylarında Soğuk İçeceklere Dikkat!
Özel Dünyam Hastanesi Diş Hekimi Zahide Genç, "Soğuk ve asitli içecekler dişlerin
yüzeyinde çatlaklara ve bu çatlaklarda çürümelere sebep olabiliyor" dedi.Özel Dünyam
Hastanesi Diş Hekimi Zahide Genç, "Yaz aylarında özellikle vücudu...
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Özel Dünyam Hastanesi Diş Hekimi Zahide Genç, "Soğuk ve asitli içecekler dişlerin
yüzeyinde çatlaklara ve bu çatlaklarda çürümelere sebep olabiliyor" dedi.Özel Dünyam
Hastanesi Diş Hekimi Zahide Genç, "Yaz aylarında özellikle vücudu serinletmek amacıyla
içtiğimiz soğuk ve asitli içecekler ve dondurma gibi masum yiyecekler dişlere oldukça zarar
verebilmektedirler" diye konuştu."Bunlar genelde diş yüzeyinin seramine dokusuna zarar
veren, çatlatan ve çürümesine neden olabilmektedir" diyen Genç şu şekilde
konuştu:"Tüketilen çok soğuk ya da asitli içecekler diş yüzeyinde çatlaklara neden olmakta
aynı zamanda ağzınızda bir asit ortamı oluşturarak minenin çürümesine veya çürüğün
başlamasına sebep olur. Yaz aylarında hastalarımız genellikle bu şikayetler ile bizlere
gelmekte. Ani tüketilen çok soğuk içecekler çok yoğun yenilen dondurma yada vücudu
serinletmek amacıyla içtiğimiz asitli içecekler dişlere gerçekten ciddi zararlar
verebilmektedir. Bunlardan korunmak için ne yapmamız gerekir. Öncelikle düzenli diş
fırçalama alışkanlığına sahip olmalıyız. Dişleri fırçalarken mutlaka sabah kahvaltı sonrası,
öğlen yemekten sonra ve gece yatmadan önce mutlaka dişleri fırçalamak gerekir. 3 İle 6 ayda
bir düzenli olarak Diş muayenesi yaptırdığımız zaman bu zararlı etkenlerden bir nebze
uzaklaşmış oluruz. Genelde tüketilen çok soğuk içecekler mine yüzeyinde çatlaklara neden
olur. Bu çatlakların belirtisi dişlerde sızlama hassasiyet ağızda ağrılar, bu ağrılar zaman
içerisinde süresinin uzaması, yemek yerken rahatsızlık hissetme gibi şikayetlerle
gelmektedirler. Bunun için bu tür yiyeceklerden özellikle yaz dönemlerinde sıcak ortamlarda
çok soğuk, çok asitli içecekleri ya da çok yoğun bir şekilde dondurma gibi yiyecekleri az
tüketmeliyiz. Oda sıcaklığında yiyecek ve içecek tüketmek çok daha faydalı olur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8206.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Boğaz Köprü Projesi Tüm Hızıyla Sürüyor
Vali Orhan Düzgün, doğu ile batıyı birbirine bağlayan, ayrıca kuzey ve güney
istikametlerinde de önemli bir kavşak noktası olan Kayseri’ye yakışır bir karayolu girişi
sağlamak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla başlatılan Boğazköprü...
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Vali Orhan Düzgün, doğu ile batıyı birbirine bağlayan, ayrıca kuzey ve güney
istikametlerinde de önemli bir kavşak noktası olan Kayseri’ye yakışır bir karayolu girişi
sağlamak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla başlatılan Boğazköprü projesinin büyük bir
hızla devam ettiğini belirterek, projenin öngörülenden daha kısa sürede tamamlanarak Ekim
ayı sonunda hizmete girmesinin hedeflendiğini söyledi.
Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, Boğazköprü Grubu köprülerinin ulaşım açısından sadece
Kayseri’yi değil, ilimizin transit geçiş güzergahında bulunması nedeniyle pek çok sürücü ve
vatandaşımızı ilgilendirdiğini söyledi.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve bu yönüyle geçmişten beri başta ticaret olmak üzere
kültürlerin geçiş noktasında bulunan Kayseri’nin bu önemini günümüzde de koruduğunu
kaydeden Vali Düzgün, batı, güney ve kuzey yönlerinde kentin ana giriş kapısı olan, ayrıca
ülkeyi doğu ile batı arasında birbirine bağlayan Boğazköprü Grubu Köprüleri’nin ulaşım
açısından önemli bir fonksiyon üstlendiğini belirtti.
1957 yılından beri hizmet veren köprülerin çok daha güvenli ve trafiği rahatlatacak bir şekilde
işlevini sürdürmesi açısından Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nce geçtiğimiz yıl çalışma
başlatıldığını ifade eden Vali Düzgün, şu bilgileri verdi:
“Köprülerin üzerinde yılların getirdiği yapısal hasarlar, beton dökülmeleri ile derin çatlaklar
vardı. Bu nedenle köprülerin acilen yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Bugün itibariyle
Sarımsaklı köprüleri tamamen bitirilmiştir, Boğazköprü köprülerinde ise fore kazıklar,
temeller, kenar ayaklar, orta ayaklar ve kirişlerin yapımı devam etmektedir. 2 şerit halinde
hizmet veren köprüler, proje tamamlandığında 3 şeritli olarak hizmet vermeye devam
edecektir. Kayseri için bu denli öneme sahip köprünün biran önce tamamlanabilmesi için
işçisinden mühendisine kadar Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir çalışma
içerisindedir. İhalenin süresi 2015 yılında bitmesine karşın, çok büyük bir aksilik çıkmazsa
proje 30 Ekim 2014 tarihinde tamamlanacaktır.”
Köprü ve yol çalışmaları tamamlandığında Kayseri’ye yakışır, güvenli ve güzel bir giriş
noktası oluşacağını söyleyen Vali Düzgün, yol çalışmaları nedeniyle Kuzey Çevreyolu’nu
kullanan sürücülere de sabırlarından dolayı teşekkür ederek, kazasız yolculuklar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8207.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Gülük Mahallesi Yenileniyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde kalan Düvenönü
Gülük Mahallesinde yer alan Bozatlıpaşa ve Boyluca Sokakta yol düzenleme, kaldırım ve
yaya yolu inşa edildiğini bildirdi.Her iki yolun toplam 600 metre uzunluğunda...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde kalan Düvenönü
Gülük Mahallesinde yer alan Bozatlıpaşa ve Boyluca Sokakta yol düzenleme, kaldırım ve
yaya yolu inşa edildiğini bildirdi.Her iki yolun toplam 600 metre uzunluğunda olduğunu ve
toplam 3 bin m2 bazalt taş döşeme, bin 500 m2 bazalt bordür kullanıldığını hatırlatan Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, her iki yol üzerinde yoğun bir yaya trafiğinin yaşandığını ve esnafın
yoğun olduğu bölge olduğunu belirtti. Yaklaşık 300 bin TL bir harcama ile Gülük
mahallesindeki Bozatlıpaşa geçidi ile Boyluca sokağın yenilerek Kayserimize yakışır hale
getirildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Gülük Mahallesi Düvenönü semtinin batı bölümünde yer alan esnaf ağırlık bir bölgedir.
Şehrin yaya trafiğin en çok olduğu alanlardan biridir. Bu bakımdan bir bakıma prestij
alanlarındandır. Bu neden ile Melikgazi Belediyesi olarak bu alanda bir çalışma yaparak
Gülük Mahallesinin tarihi kimliği ve doğal mimarisine uygun olarak küçük bazalt taşlarla
yaya yolu inşa ettik. Kaldırımları yeniledik. Park düzenlemesi yaparak hizmet sunduk. Bu
çalışma ile hem yayalar için düzenleme yaptık, hem de esnaflara hizmet götürdük. Gülük
Mahallesine hayırlı olsun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8208.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Hak-iş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir:
Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, ‘Dünya Rabia Günü’nde yaptığı açıklamada,
Dünya Rabia Günü’nün tüm dünyadaki mazlumların, ezilenlerin ve zulme uğrayanların günü
olduğunu söyledi.Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan...
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Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, ‘Dünya Rabia Günü’nde yaptığı açıklamada,

Dünya Rabia Günü’nün tüm dünyadaki mazlumların, ezilenlerin ve zulme uğrayanların günü
olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Hak-İş üyeleri, Dünya Rabia Günü dolayısı ile basın
açıklaması yaptı. Burada konuşan Hak-İş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, 14 Ağustos
Dünya Rabia Günü’nün tüm dünyadaki zulme uğrayanların günü olduğunu söyleyerek, “14
Ağustos 2013 tarihinde Rabiatul Adeviyye meydanında kanlı katliamda şehit olanların
ruhlarından doğan ‘Dünya Rabia Günü’ bugün sadece Mısır’da değil Gazze’de, Doğu
Türkistan’da, Musul’da, Kerkük’te, Suriye’de ve tüm dünyadaki mazlumların, ezilenlerin ve
zulme uğrayanların günüdür. Rabia katliamında kan içindeki parçalanmış bedenlerin
acısından, elinde Kur’an ile şehit olanların ruhlarından, gelinlik yerine kefen giyen şehit
Esma’nın umut dolu gözlerinden doğan 14 Ağustos Rabia Günü masum şehitleri anma,
insanlığın ve vicdanların sesi olmak için birlik günüdür. 14 Ağustos Dünya Rabia Günü
bugün sadece Mısır’da değil, Filistin Gazze’de, Doğu Türkistan’da, Irak’ta Musul ve
Kerkük’te, Suriye’de, Orta Afrika’da, Afganistan’da, Myanmar’da ve tüm dünyadaki
mazlumların, ezilenlerin ve zulme uğrayanların günüdür” ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8209.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Altında Avrupayı Geride Bıraktık
Türkiye, 512,9 ton altın rezervi ile yılın ikinci çeyreğinde dünya altın liginde 12. sıraya çıktı.
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Altın rezervleri bu yılın ikinci çeyreğinde 512,9 tona çıkan Türkiye, dünyanın en fazla altın
rezervlerine sahip ülkeleri arasında 12. sıraya yükseldi.
TÜRKİYE, Avrupa MERKEZ BANKASINI GEÇTİ
Dünya Altın Konseyi (World Council Gold) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2014
yılının ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yaklaşık 30 ton artarak 512,9 tona çıktı. Böylelikle
Türkiye, dünyanın en fazla altın rezervi sıralamasındaAvrupa merkez bankası'nı (Ecb) geride
bırakarak 12. sıraya çıktı. 2014 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin altın rezervi 483,5 ton
düzeyindeydi.
BİR YILDA 71.4 TON ARTTI
Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın aynı dönemine göre ise 71,4 ton (yüzde 16,2) artış
kaydetti. 2013 yılı ikinci çeyrekte Türkiye'nin altın rezervi 441,5 ton düzeyinde
gerçekleşmişti.
Toplam rezervler içinde ilk sırada 8 bin 134 ton ile ABD yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 3 bin
385 ton ile Almanya, 2 bin 814 to ile IMF, 2 bin 451 tonla İtalya ve 2 bin 435 ton ile Fransa
takip etti.
Dünya altın konseyi verilerine göre en fazla altın rezervine (bin ton) sahip 15 ülke, kuruluş
şöyle:

2014/2. Çeyrek
1 ABD 8.133,50
2 Almanya 3.384,20
3 IMF 2.814,0
4 İtalya 2.451,8
5 Fransa 2.435,4
6 Rusya 1.094,7
7 Çin 1.054,1
8 İsviçre 1.040,0
9 Japonya 765,2
10 Hollanda 612,5
11 Hindistan 557,7
12 Türkiye 512,9
13 Ecb (Avrupa Merkez Bankası) 503,2
14 Tayvan 423,6
15 Portekiz 382,5
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8210.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Başbakanlık İçin Onu İşaret Etti
MKYK toplantısında Erdoğan, "Başbakan ve genel başkan kim olmalı" sorusunu sordu.
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Abdullah Gül, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu isimlerinin öne çıktığı
listede Ahmet Davutoğlu birinci çıkıyor.
Vatan Gazetesi'nden Hüseyin Yayman, konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi:
Milletvekilleriyle yapılan toplantılar yanında ayrıca genişletilmiş il başkanları toplantısı
devam ediyor. Bu toplantıya il başkanlarının yanı sıra, belediye ve büyükşehir başkanları
katılıyor. Burada da Ahmet Davutoğlu adının öne çıktığı iddia ediliyor.
ERDOĞAN'IN İŞRARET ETTİĞİ İSİM: DAVUTOĞLU
Bugün partinin 13’üncü kuruluş resepsiyonu yapılacak. Cuma günü ise Genel Merkez Kadın
ve Gençlik Kolları toplantısı var. Erdoğan bu toplantılarda temayül yoklaması yaparak
teşkilatları karara ortak yapmak suretiyle ilerleyen zamanlarda çıkacak problemleri önlemeye
çalışıyor.
Erdoğan’ın son üç ayda dile getirdiği prensipler alt alta yazıldığında Başbakan çıkıyor.
1. Genel başkan ve başbakan ayrı olmayacak.
2. Üç dönem kuralı kaldırılmayacak.
3. Emanetçi başbakan olmayacak.

Bu tarife uyan isim Ahmet Davutoğlu.
GÜL VEKİL OLMADIĞI İÇİN BAŞBAKAN OLAMIYOR
Halihazırda mevcut adaylara bakıldığında şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Abdullah Gül,
milletvekili olmadığı için başbakan olamıyor. Yine aynı şekilde Numan Kurtulmuş, Süleyman
Soylu da vekil olmadıkları için denklemin dışına düşüyor. Dolayısıyla Gül, Kurtulmuş, Soylu
ihtimali kendiliğinden devre dışı kalıyor.
3 DÖNEM KURALI, DİĞER OLASI ADAYLARI DA ELİYOR
Başbakan Erdoğan ‘emanetçi başbakan olmayacak’ sözü ve ‘üç dönem kuralının devam
edeceği’ açıklaması dolayısıyla Bülent Arınç, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin isimleri de
kendiliğinden elenmiş oluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8211.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Abdülmecid Han'ın torunu vefat etti
Osmanlı Hanedan ailesi üyelerinden merhume Rana Hanımsultan'ın kızı Ceyda Eldem,
İstanbul'da 62 yaşında vefat etti.
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Sultan Abdülmecid'in oğlu Şehzade Selim Süleyman Efendi’nin kızı Emine Naciye Sultan’ın
torunu Ceyda Eldem, dün öğleden sonra İstanbul Kadıköy'deki evinde vefat etti.
ANNESİ DE 2008 YILINDA VEFAT ETMİŞTİ
Enver Paşa’nın hanımı olan Emine Naciye Sultan, Paşa’nın 1922’de Tacikistan’da vefat
etmesi üzerine 1923’te kayınbiraderi Mehmet Kamil Killigil ile evlenmişti. Bu evlilikten
1926’da Paris’te dünyaya gelen Rana Hanımsultan, 1949’da diplomat Osman Sadi Eldem ile
evlendi. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Edhem Eldem ve
dün vefat eden Ceyda Eldem'in annesi olan Rana Hanımsultan 2008 yılında vefat etmişti.
CEYDA ELDEM KİMDİR
1952 İstanbul doğumlu olan merhume Ceyda Eldem'in, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı
Yahya Efendi Kabristanı'na defnedilmesi için gerekli işlemlerin tamamlanmasına çalışıldığı
öğrenildi. Şehzade Selim Süleyman Efendi'nin yanı sıra, merhumenin anneannesi Emine
Naciye Sultan, annesi Rana Hanımsultan, babası Osman Sadi Eldem, dedesi Mehmet Kamil
Killigil, çocukken vefat eden kardeşi Necla Eldem'in kabirleri de Yahya Efendi
Kabristanı’nda bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8212.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Memecan'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu
karikatürü gerçek oldu
Salih Memecan'ın Başbakan Erdoğan ve CHP lider Kılıçdaroğlu hakkında çizdiği karikatür
gerçek oldu.
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Sabah Gazetesi'nde çizen Salih Memecan, yaklaşık iki yıl önce Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi
kariyerlerini konu aldığı bir karikatür çizmişti.
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, karşılıklı merdiven çıkıyorlardı. Ancak Erdoğan, parti il
başkanlığından cumhurbaşkanlığına yükselen basamakları tırmanırken, Kılıçdaroğlu'nun
basamakları"kurultaylar"dan oluşuyordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8213.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Geç keşfedilen tedavi hacamat
Birçok hastalığın tedavisine yardımcı olduğu belirtilen ve İslam dininde önerilen ‘Hacamat’
bir hastanede tedavi yöntemi olarak uygulanmaya başlandı.
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Kayseri Özel Hacettepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Manuel Terapi
ve Hacamat Uzmanı Yücel Taşpınar, kamuoyunda kupa tedavi olarak da bilinen ‘Hacamat’ın
birçok hastalığın tedavisine yardımcı olduğunu söyledi. Uzman Yücel Taşpınar, İslam dininde
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından önerildiği için ‘Sünnet’ olarak yapılan
hacamat artık, bel fıtığı, kireçleme, bel ağrısı, migren, uyuşukluk, karıncalanma, kanser,
kısırlık gibi birçok hastalıkta tedavilere yardımcı olarak kullanıldığını söyledi. Taşpınar,
“Vücudun kendiliğinden dışarı atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller ve
kullanılan ilaçların vücutta bıraktığı kalıntılar ağır hastalıklara yol açmaktadır. Bu
kalıntılardan temizlenmenin en önemli yolu, öz kültürümüzde var olan ancak çok yaygın
olarak kullanılmayan hacamat tedavisidir. Hacamat, artık dünyada kontrollü bir şekilde,
uzman doktorlar tarafından hastalara uygulanan bir tedavi haline gelmiştir. Müslüman
olmayan ülkelerin de bu yöntemi kullanmaları, hacamatın ne kadar önemli olduğunu
ispatlamaktadır.”dedi.
HACAMAT NE ZAMAN YAPILMALI?

Uzman Yücel Taşpınar, özellikle yaz aylarında hacamat yaptıranların sayısında bir artış
olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;
’Hacamatın sünnet olarak hicri ayların 15., 17 ve 19 gibi tekli günlerde yapılması
önerilmiştir. Ancak, tansiyon, baş ağrısı, migren, romatizma, eklem ağrısı gibi hastalıkların
tedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılacaksa bu tekli günler beklenmez. Hacamat,
ağrısız, acısız, iş gücü kaybı, yatak istirahatı olmayan ve ortalama 10 dakika süren bir
tedavidir. Bir insanın yılda en az 2 kez hacamat yaptırması sağlık açısından önemlidir.”
UZMANI ŞART
Hacamatın steril bir ortamda yapılması gerektiğini belirten Uzman Yücel Taşpınar sözlerini
şöyle tamamladı;
‘Günümüzde de devam eden merdiven altı hacamatçılık, insanlarımızın sağlığı için büyük
tehdittir. Hacamat yapacak kişinin bu işin eğitimini almış olması ve doktor gözetiminde steril
bir ortamda yapması gerekmektedir. Ellerinde çantalarda sokaklarda gezen hacamatçılara
karşı halkımızın dikkatli olması gereklidir.’
HACAMAT NEDİR?
Hacamat, İslam dininde önerilen bir tedavi yöntemidir. Vücudun belli noktalarındaki
damarlarda kan akışını engelleyen kirli kanların temiz ve hijyenik bir aletle kesilerek atılması
ve kan akışını normale döndürme yöntemidir.
HACAMATIN BAZI FAYDALARI
Ağrıları giderir, hastalıkları önler,
Göze canlılık verir, görme kabiliyetini artırır,
Unutkanlık ve dikkat eksikliğini engeller,
Cilt ve vücut daha genç olur,
Analitik düşünme yeteneğini arttırır,
Tansiyonu önler…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8214.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Kayseri’de Serinleten Yağmur
Kayseri’de öğle saatlerinde etkisini gösteren aşırı sıcaklık yerini yağmura bıraktı.Kayseri’de
akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşları rahatlattı.
Bazı vatandaşlar yağmurdan kendilerini...
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Kayseri’de öğle saatlerinde etkisini gösteren aşırı sıcaklık yerini yağmura bıraktı.

Kayseri’de akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşları
rahatlattı. Bazı vatandaşlar yağmurdan kendilerini korumak için şemsiye ve binaların
saçaklarına sığınırken, bazı vatandaşlarda yağmur altında yürüdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8215.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Kayserispor: 1 - Kf Skenderbeu:: 2
Kayserispor, Avusturya kampında KF Skenderbeu takımı ile oynadığı hazırlık
karşılaşmasında 1-2 yenildi.Karşılaşmaya Kayserispyor, Hakan(Dk 67 Umut), Sereno(Dk 45
Mihailoviç), Simic, Alper(dk 55 Cemil) Serkan Kurtuluş, Abdullah (Dk. 45 Okay)...
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Kayserispor, Avusturya kampında KF Skenderbeu takımı ile oynadığı hazırlık
karşılaşmasında 1-2 yenildi.
Karşılaşmaya Kayserispyor, Hakan(Dk 67 Umut), Sereno(Dk 45 Mihailoviç), Simic, Alper(dk
55 Cemil) Serkan Kurtuluş, Abdullah (Dk. 45 Okay) , İbrahim, Mehmet Eren, Yener, Nobre
(Dk 72 Babacar), Bobo (Dk 45 Anıl) ile çıktı.
KF SKENDERBEU takımı ise Shehi, Aropi, Alikas, Progni, Osmani, Maroni, Miniga, Rados,
Unjeli, Sefa, Riboş ile sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dk. 4. Abdullah’ın hatasında topu alıp kaleci ile karşı karşıya kalan Osmani kaleciyi aşarak
topu filelere gönderdi. (0-1)
Dk. 25. Cezasahası içine yapılan ortada Sereno kafayla topu ağlara gönderdi, hakem ofsayt
gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Dk. 27. Soldan gelişen atakta cezasahasına yapılan ortada Progni düzgün bir vuruşla farkı 2
ye çıkardı. (0-2)
Dk 29. Yener’in derinlemesine pasında topla buluşan Nobre plase vuruşla golü kaydetti. (1-2)
Ilk yarı bu skorla sona erdi.
Dk. 62. Nobre-Okay ver-kacında kaleci ile karşı karşıya kalan Okay uygun pozisyonda
dışarıya vurdu.
Dk. 78. Anıl’ın cezasahası dışındaki vuruşu az farkla dışarı gitti.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8216.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Ak Parti İl Başkanı Özden’den 13. Kuruluş
Yıldönümü Mesajı
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti’nin 13. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
bir mesaj yayımladı.AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden mesajında, "Ak Parti, özünü 3
bin yıllık tarihten alan medeniyetin adıdır. İşte...
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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti’nin 13. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
bir mesaj yayımladı.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden mesajında, "Ak Parti, özünü 3 bin yıllık tarihten
alan medeniyetin adıdır. İşte kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu güne varlığını bu
sağlam temel üzerine inşa etmiştir. Kapatmak, darbe yapmak, etkisiz hale getirmek bu temeli
sarsmaz. Sarsamaz da zira AK Parti özünü milletten alan İslam medeniyetinin çelik
örgüsüdür” dedi.
Özden ayrıca, “AK Parti Türk siyasetinde ezberleri bozan, kaybolan siyasi imajı tekrar inşa
eden ve milli egemenliğin üzerinde ki tahakkümü ortadan kaldıran partidir. Ak Parti, genç,
dinamik ve toplumsal dokusu olan Türkiye’yi ayağa kaldırmak ve aziz milletimizin bahtını
açmak için başlatılan hizmet yolculuğunun adıdır. Ak Parti 14 Ağustos 2001 tarihinden önce
Türkiye’nin her kesiminden, her bölgesinden insanlarımızın yarından umutlarının kesildiği bir
anda ismini belirleyerek tabelalarını astığı gönül seferberliğinin adıdır. AK Parti milletin
kendisidir. AK Parti milletimizin taleplerinden doğmuştur. Ak Parti gerileme ve yozlaşmaya
direnen bir anlayıştadır. AK Parti ülke sevdasını en üst düzeyde hissedenlerin, ülkenin büyük
ideallerini bir an olsun unutmayanların partisidir. AK Parti değişimin, gelişimin ve
kalkınmanın olduğu gibi, siyaseti ve seviyesi ile demokratik duruşun toplumsal katılımın ve
özgürlüklerin de teminatıdır. AK Parti olarak kurulduğumuz 13 yıldan beri milletimizin başını
öne eğdirmedik. Yaptığımız hizmetler ile milletimizin güvenini kazandık” ifadelerini
kullandı.
Sözlerini sürdüren Özden, “İş bu güven ve teşkilat mensuplarımızın üstün gayretleri ile girmiş
olduğumuz tüm seçimlerden alnımızın akı ile 1. parti olarak çıktık. Ak Parti dünya da ki en
kurumsal teşkilatlanma yapısı olan partilerden biridir. Özellikle kadın teşkilatı en güçlü olan
ve kadın üyesi en fazla olan partidir. Ayrıca, gençliği geleceğin yönetimine hazırlayan motive
eden en güçlü partidir. Teşkilat eğitim programları uygulaması ile kadrolarını zinde tutmaya
gayret eden örnek partidir.12. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz olan manevi ve kültürel
değerlerimiz ile yoğrulmuş, bölgesine ve tüm dünyaya karşı yeni fikir ve düşüncelere açık,
inançlı, kararlı yüksek ahlâklı ve sağlam karakterli Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde
başlatılan çalışmalar kısa zamanda sonuç vermiş eğitimde, sağlıkta her alanda reformlar
yapılmıştır. Ülkemizin istihdam kapasitesini artırmış, özgürlüklerin alanını genişletmiş,
ülkeler arası rekabet gücüne sahip bir ekonomiyi hakim kılmıştır.Sosyal güvenlik hukukunda
yapılan çalışmalar ile milletin tümünün refah düzeyini artırmıştır” açıklamalarında bulundu.
‘AK Parti kurulduğu günden bu güne toplumsal huzur ve barışa yönelik saldırıları izole etmiş’
diyen Özden, “Bireyler arası ilişki yanında birey -devlet arasında ki ilişkide hukukun
üstünlüğünü hakim kılmıştır. Vesayet düzenini tamamen kaldırmıştır. Yine iç ve dış
düşmanlara karşı amansız mücadele vermiş ve halen de vermeye devam etmektedir. AK Parti
döneminde Türkiye, bölgeler arası barışa katkı sağlayacak istikrarlı dış politikası ile
bulunduğu bölgede sözü dinlenen ve yaptıkları örnek alınan bir devlet haline gelmiştir.

Ülkemizin bulunduğu coğrafya tarih boyunca bütün dünya devletlerinin ilgisini çekmiş,
sürekli çekişmenin kan ve gözyaşının aktığı bir coğrafya haline gelmiştir. AK Parti iktidarı,
kan ve gözyaşına karşı hep mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur. Hakkı savunmuş,
akan gözyaşını silmeye, çocukların ve korumasız kadınların katledilmesini durdurmaya
çalışmış seyirci kalmamıştır. Dik durmuş susmamıştır. AK Parti birilerin partisi değil milletin
partisi olmuştur” şeklinde konuştu.
AK Parti iktidarının tarih yazdığını belirten Özden, “Devrim niteliğinde attığı adımları ile
Türk siyasi tarihinin önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Şimdiden bilimsel
çalışmalara konu olmuştur. Birçok konuda lideri ekibi ve teşkilatları ile rol model olarak
gösterilmektedir. Güven ve istikrarın sembolü haline gelmiştir. Evet liderimiz Sayın Recep
Tayyip Erdoğan yüzyılın en cesur lideri haline geldi. O seçim yıkılacak bu seçim gidecek
planları yapılıyor iken o yorulmadan çalıştı, bölünmüş yollar, hızlı tren, gayrisafi milli
hasılada ki artış, enflasyonun erimesi sadece bir kaçı. ‘İşte hizmet işte icraat ‘ yani,
söyledikleriniz unutulur ama yaptıklarınız asla unutulmaz. İşte sayın liderimiz önderliğinde
Ak Parti teşkilatı laf değil iş yaptı. Türkiye’yi dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline
getirdi. Milletimiz laf değil iş bekliyordu, dokuz seçim tek başına açık ara rekorlar
kırılmasının en büyük nedenlerinden biri bu olsa gerek, hedef 2023. Tüm dünya insanına
örnek duruşu ortaya koyacak bir vakar ile ak parti teşkilatı milletimize hizmet etmeye devam
etmektedir” diye konuştu.
Özden son olarak, “13. kuruluş yıldönümünün teşkilatlarımıza, desteğini artırarak devem
ettiren aziz milletimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyor, bir ve diri olarak
birlikte ulaşacağımız nice ak yıllara kavuşmak dileğiyle saygı ve sevgilerimi
sunuyorum”diyerek sözlerini sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8217.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Kayseri Chp İl Başkanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na
Tam Destek
CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, yaptığı açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi
Kayseri İl Yönetimi olarak Sayın Genel Başkanımıza özgürlük ve demokrasi mücadelesinde
tam destek olduğumuzu bildiririz" dedi.Ayan açıklamasında,...
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CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, yaptığı açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi
Kayseri İl Yönetimi olarak Sayın Genel Başkanımıza özgürlük ve demokrasi mücadelesinde
tam destek olduğumuzu bildiririz" dedi.
Ayan açıklamasında, "12 yıllık AKP iktidarında ülkemizin bütün ekonomik kazanımları birer
birer elden çıkarılmış, her ne kadar sanayi üretimi ve ihracatı artmış gibi gösterilse de aksine
gerilemiştir.
Eşit olmayan şartlarda bir Cumhurbaşkanlığı Seçimi yaşanmıştır. Bu şartlarda Ekmeleddin
İhsanoğlu’nun aldığı oy hiç de azımsanamayacak kadar önemlidir. %51 oy oranıyla kazanılan
seçim AKP’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın hızla düştüğünün göstergesidir. AKP’nin hızla
gerilediği bu süreçte, bir grup milletvekilinin yaptığı açıklama zamansız ve talihsiz olmuştur.

Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bu arkadaşlarımızın duyarlı olmaları
en büyük beklentimizdir" ifadesinde bulundu.
Ayan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Parti birlikteliğimize zarar verecek her türlü söylem ve tavırları desteklemeyeceğimizi
belirtmek isteriz.
Sayın Genel Başkanımız çalışkanlığı ve saygınlığıyla partimizin başındadır ve Genel
Başkanımızdır. Partili milletvekillerimizin, yönetici ve üyelerimizin bu dönemde Cumhuriyet
Halk Partisi’ne zara verecek söylem ve eylemlerden kaçınmaları gerekir.
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Yönetimi olarak Sayın Genel Başkanımıza özgürlük ve
demokrasi mücadelesinde tam destek olduğumuzu bildirir, saygılar sunarız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8218.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Daha Ne Kadar Seyredeceksin!
Rabia Meydanında ki mazlum Müslüman katliamının birinci yıl dönümünde Genç Memur
Sen Kayseri Şubesi zalimleri ve darbecileri protesto etti. Grup adına konuşan Genç Memur
Sen Kayseri İl Temsilcisi Abdullah Yüksel, zulümlere sessiz kalan yığınalra "İnsanlık
onurunu çiğnemesini daha ne kadar seyredeceksin" diye seslendi.
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Öğlen namazından sonra Hunat Cami’si önünde toplanan Genç Memur Sen Üyeleri ve
Kayseri halkı ellerinde “İnsanlık için sesini yükselt” dövizleri ile sloganlar atarak
Cumhuriyet meydanına yürüdüler.
Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapan Genç Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi
Abdullah Yüksel, 14 Ağustos Mısır’ın darbeci Sisi’nin, Suriye’nin canisi Esed’in, Filistin ve
Gazze’de kan pazarı kuran Netanyahu yönetiminde ki Siyonist katil İsrail’in, Doğu
Türkistan’da Müslüman kıyımı yapan zalim Çin’in, Mali’de Arakan’ da, Orta Afrika’da,
Muhammedi bedenleri vahşet ve işkence ile tanıştıran, insanlıktan nasipsiz yönetimlerin
Halep’te, Şengal’de, Telafer’de ve dünyanın farklı yerlerinde, farklı dinlere, farklı
mezheplere, farklı milletlere mensup mazlumlara zulüm ederek insanlığı katleden zalimlerin
kabus günü olduğunu ifade etti.
“Daha ne kadar seyredeceksin”
Yüksel; “Hürriyete sınırsızca âşık Esmaların Rabia Meydanı’ndaki özgürlük nidalarını, ölüm
feryatlarına döndüren zulüm ve vahşetin üzerinden tam bir yıl geçti. Mısırda darbeci Sisi’nin,
Suriye’de cani Esed ve Işid’in, Gazze’de katil İsrail’in, Doğu Türkistan’da vahşi Çin’in
insanlığı katletmesini, insanlık onurunu çiğnemesini daha ne kadar seyredeceksin” diyerek
açıklamasında ümmetin ayağa kalkması gerektiğinin altını çizdi. Yüksel, konuşmasını şöyle
sürdürdü; “Sen susmasaydın, sen ayağa kalksaydın, sen hakkı haykırsaydın, zalimin
karşısında dursaydın, sen mazluma el verip mağdura kol kanat olsaydın; İsrail, Filistin ve
Gazze’de soykırım yapamazdı.
Afrika’nın çocukları açlık ve susuzluktan

kıvranmazdı. Afrika’da küresel sermayenin sömürü pazarı kurulmaz, Arakan’, da, Doğu
Türkistan’da, Mali’de, Müslümanlar hunharca vurulmazdı. Sen ayağa kalksaydın, sen
insanlığı ayağa kaldırsaydın, sen hakkıyla ümmet olsaydın, Mursi’ye darbe yapılamaz
ihvanlar hapse atılamazdı. Mısır’da Rabiatül Adeviyye ve Tahrir meydanları Esmaların,
Abdullahların ölümüne sahne yapılmazdı. Biz Rabia gençliği olarak İnsanlığı ve ümmeti
ayağa kaldıracağız, zulme direneceğiz, zalimin karşısında diz çökmeyeceğiz. Huzurun,
barışın, kardeşliğin ve adaletin hâkim olduğu yeni ve adil bir dünya kuracağız”
Basın açıklamasında sonra protesto için toplanan 150 kişilik kalabalık tekbirler atarak dağıldı.
Günahsız insanların vahşice öldürüldükleri gün ” RABİA GÜNÜ”
Bir yıl önce halk iradesiyle Mısır Cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Mursi’nin, katil
Sisi tarafından askeri darbeyle devrilip, hukuksuzca ceza evine gönderilmesinden dolayı Mısır
halkı Cumhurbaşkanlarına sahip çıkmak, darbecileri protesto etmek için sokaklara ve
meydanlara çıkmıştı. 14 Ağustos günü Rabia Meydanı’nda darbecileri protesto etmek için
toplanan mazlum Mısır halkının üzerine katil Sisi komutasında ki askerler tanklarla yürümüş
ve keskin nişancılar onlarca masum Mısırlıyı öldürmüştü. Suçsuz, günahsız insanların vahşice
öldürüldükleri gün tarihe” RABİA GÜNÜ” olarak yazılmıştı.
Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8219.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Termale gittiler, böyle oldu
Nevşehir’in Kozaklı İlçesi’nde bulunan Kattre Termal Otel’e ailesi ve çocukları ile birlikte
giden Ahmet Gürbüz isimli vatandaş otel havuzunun temizliğinin yapılmadığını ve pislik
içerisinde olduğunu söyleyerek, Otel dönüşünde çocuklarının vücutlarının her yerinde yaralar
çıktığını kaydetti.
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Ahmet Gürbüz isimli bir vatandaş Nevşehir’in Kozaklı İlçesi’nde bulunan Kattre Termal
Otel’de ailesi ile birlikte tatile gittiğini ancak otel dönüşünde çocuğunun kullandığı otel
havuzundan mikrop kaptığını belirtti. Gürbüz, Kaldıkları otelde çok ciddi sorunlar
bulunduğunu ve özellikle havuzların temizliğinin yapılmadığını, pislik ve mikrop yuvası
olduğunu iletti. Otel dönüşünde çocuklarının vücutlarının her yerinde yaralar çıktığını
kaydeden Gürbüz, çocuklarının yüksek ateşinin devam ettiğini belirtti. Gürbüz; “Sanırım
havuzda yuttukları sulardan oldu. Özellikle çocuk kısmı kahverengiye dönüşmüş rengiyle
pislik içerisinde olduğunu belli ediyordu. Ancak bu kadar olduğunu tahmin edemedik.
Doktorlar mikrobik olduğunu söyledi. Antibiyotik iğnelerle tedavileri devam ediyor”
ifadelerini kullandı. Gürbüz olay sonrasında oteli aradıklarını ve tek söylediklerinin;
‘haklısınız efendim, Kusura bakmayın efendim vs. vs.’ olduklarını söyledi. Gürbüz bu duruma
isyan ederek; “Ama bu kadar olmaması lazım. Burası ticari bir işletme Bu pislik ve mikrop

yuvası otel insanların paralarını alıyor. Kozaklı’da bulunan diğer oteller hakkında da bu kadar
olmasa da şikayetler duymaktayım. Kayserili vatandaşlarımızın tercih ettiği Kozaklı
otellerindeki bu uygunsuz duruma yetkililerin dikkatini çekmek istiyorum” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8220.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Melikgazi Belediyesi Engellileri Sevindirdi
Kayseri’de, Melikgazi Belediyesi 3 adet engelli akülü aracı ihtiyaç sahiplerine teslim
etti.Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik anlayışı ile 3
adet engelliler için akülü araç alınarak ihtiyaç sahiplerine...
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Kayseri’de, Melikgazi Belediyesi 3 adet engelli akülü aracı ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik anlayışı ile 3 adet
engelliler için akülü araç alınarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirterek, araçların 6.
sınıf öğrencisine, 12 yıl önce felç olan bir bayana 17 yıldır MS hastası olan bir kişiye
verildiğini kaydetti. Büyükkılıç, “Engelli araç sahiplerine akülü araçlarını teslim ederken
yüzlerinde mutluluk ve heyecan karşısında duygulanmamak elde değil. Sadece kendileri değil
ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Bu tür çalışmamız devam edecek. Kimseyi
evlere hapsetme hakkımız yoktur. Belediye olarak sadece dışarıya çıkanlara değil, engelli
olmalarından dolayı evlerinde oturanları da parklara, çarşılara yalnız başlarına gezmelerine
imkan tanıyacağız“ dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesi olarak sosyal belediyecilik çalışmaları ile toplumda birlik, beraberlik ve
dayanışmayı artırdıklarını ve bu amaç ile çeşitli gıda, eğitim ve giyim yardımlarını
gerçekleştirdiklerini hatta bu amaç ile kampanyalar düzenlediklerini söyledi. Belediye olarak
öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı, aş evlerinden yemek alanlara ramazan iaşe yardımı,
giyim ve ücretsiz eğitim yardımlarını sosyal belediye anlayışı ile yerine getirdiklerini
kaydeden Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak ilk etapta 3 engelli aracı aldık. Bunların
ilkini 13 yaşında doğuştan ortopedi engellisi olan Mehmet Bayram’a verdik. İkincisi 12 yıl
önce felç geçirip yürüyemeyen Feniha Bircan’a verildi. Üçüncüsünü ile 47 yaşında bir bey
olan ve MS hastası olan vatandaşımıza verdik. Engeli araç sahiplerine akülü araçlarını teslim
ederken yüzlerinde mutluluk ve heyecan karşısında duygulanmamak elde değil“ dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akülü araç hediye edilen engelli
vatandaşların, bu tür sosyal çalışmanın örnek ve teşvik olmasını istediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8221.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Yaz Okulunda Yetişti, Milli Takıma Çağırıldı
Kayseri’de Melikgazi Belediyesi tarafından açılan yaz okullarında yetişen 14 yaşındaki
Abdülkadir Duman, U-15 milli takımına seçildi.Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi
tarafından 8 - 14 yaş grubu öğrenciler için her yaz açılan yaz okullarında...
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Kayseri’de Melikgazi Belediyesi tarafından açılan yaz okullarında yetişen 14 yaşındaki
Abdülkadir Duman, U-15 milli takımına seçildi.
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi tarafından 8 - 14 yaş grubu öğrenciler için her yaz açılan
yaz okullarında öğrenciler, hem eğleniyor hem sosyal ilişkilerini kuvvetlendiriyor hem de
eğitim aldıkları spor branşlarında, antrenörlerin beğenisini kazanarak şehirde faaliyet gösteren
spor kulüplerine transfer oluyor. Melikgazi Belediyesi tarafından 5 kurs merkezinde ve 18
kategoride açılan yaz okullarında en çok ilginin futbol, basketbol ve hentbol olduğu belirtildi.
Kayseri Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Hentbol Bölge Antrenörü Levent Kaya’nın öğrencisi
Abdulkadir Duman U-15 milli Takımı’na seçildi. Antrenör Levent Kaya, Melikgazi
Belediyesi’nin sağladığı imkanların birçok şehirde olmadığını dile getirerek, “Bu imkanları
iyi değerlendirerek, bir çok cevheri bulup çıkartıyor ve onları salon sporlarında faaliyet
gösteren takımlara tavsiye ediyoruz. Daha ileri düzeyde Abdulkadir Duman gibi
sporcularımızı da milli takım seçmelerine göndererek, bir nevi milli takımlarımıza da altyapı
oluşturacak sporcuları tespit edip profesyonelce bu sporu yapmalarına imkan sağlıyoruz”
dedi. 3 yıldır Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesisleri’nde açılan yaz okullarında hentbol
kursuna katıldığını ve ilk başta bir heves olarak başladığı hentbol sporunun artık bir yaşam
biçimi haline geldiğini belirten Abdulkadir Duman ise, “Melikgazi Belediye Başkanımız
Sayın Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Çocuklara ve gençlere büyük önem veriyor.
Yaptırdığı tesisler ile herkese spor yapabilme imkanı sağlıyor. Bir gün A Milli Takım’da ve
büyük takımlarda oynayan bir sporcu olursam nedeni Melikgazi Belediyesi’nin bana ve benim
gibi sporu seven gençlere fırsat vermesi olacaktır” diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, Abdulkadir Duman’ın Kayseri’yi
daha ileride temsil edeceğine inandığını belirterek, “Levent hocamız ve Abdulkadir’i tebrik
ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki Abdulkadir, Melikgazi ve Kayseri’yi
çok daha iyi yerlerde temsil edecektir. Hizmeti ayağa götürme anlayışımız gereği sporun her
yaşta yapılabilmesi için birçok semtimizde spor salonları inşa ettik, parklarımızı daha
donanımlı ve 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği mekanlar haline getirdik” ifadelerini
kullandı.
Büyükkılıç, sporun ve sporcunun destekçisi bir belediye olarak, sağlıklı bir yaşam için
vatandaşları spor yapmaya davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8222.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Kocasinan Belediyesi’nin Avrupa Gezisi
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, başarılı 32 öğrenci ile beraber düzenledikleri
Avrupa Bilim Müzesi yolculuğuna ilişkin olarak, “Bu yaptığımız işi geleneksel hale
getireceğiz” dedi.Öğrencilerin geziden memnun olduklarını...

15 Ağustos 2014 Cuma 10:23

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, başarılı 32 öğrenci ile beraber düzenledikleri
Avrupa Bilim Müzesi yolculuğuna ilişkin olarak, “Bu yaptığımız işi geleneksel hale
getireceğiz” dedi.
Öğrencilerin geziden memnun olduklarını söyleyen Çelik, “Gezimizin bugün ki bölümünde
Almanya’nın konusundaki en iyi müzelerinden birini gezdik. Hep birlikte gördük ki sanayi
devriminin ilk başından beri tüm süreci burada canlı olarak görmek mümkün. Birçok objenin
de birebir orijinalini gördük. İlk elektrik dinamosundan ilk dizel motoruna kadar tamamını
burada gördük. Hatta çalışırken görme imkanı bulduk. Öğrencilerimizin hepsi çok mutlu, çok
memnunlar. İyi geldiklerini ve böyle bir organizasyonun yapıldığı için mutlu olduklarını
kendi ağızlarından duyduk. Doğru bir iş yaptığımızı şimdi daha iyi anlıyoruz. İnşallah bu
yaptığımız işi geleneksel hale getirip her sene dünyadaki farklı örneklerini incelemelerimizi
ve projelerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Kayseri’de bilim müzesinin yapılacağını hatırlatan Çelik, “Büyükşehir Belediyemiz Harikalar
Diyarı içerisinde TÜBİTAK ile iş birliği yaparak böyle bir bilim müzesi yapıyor. 1 sene
içerisinde de o müzemiz açılacak. Tüm Kayseri’deki ve tüm bölgedeki öğrencilerimizin de
benzer şekilde bilim müzesinde Kayseri’de görüp, gezebilecek” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8224.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Zehir Tacirleri Gözaltına Alındı
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
sokak satıcılarına yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız olarak devam ediyor.Narkotik
Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda,...
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Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
sokak satıcılarına yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız olarak devam ediyor.
Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti
yapan M.K.’nın yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında yapılan soruşturma sonrasında
tutuklandığı bildirildi. Tutuklanan M.K.’dan uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 6 kişi
hakkında da ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’tan işlem yapıldığı kaydedildi.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise E.Y., F.İ.,
F.Ç., A.G., T.K. ve Z.E. isimli şahısların sentetik uyuşturcu madde ve esrar maddeleri ile
birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
F.Ç., A.G., T.K. ve Z.E. isimli şahıslar hakkında ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’tan işlem
yapıldığı, E.Y. ve F.İ. hakkında ise ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem
yapıldığı, F.İ.’nin serbest bırakıldığı, E.Y.’nin ise tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8226.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Kayserispor Teknik Direktörü Mutlu Topçu:
Kayserispor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Avusturya kampını değerlendirerek, "Maçtan
maça farklı bir 11 ile çıkabiliriz. Bütün arkadaşlarımıza şans vermeye devam edeceğiz"
dedi.Çok alternatifli bir kadronun bulunduğunu söyleyen Kayserispor...

15 Ağustos 2014 Cuma 09:48

Kayserispor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Avusturya kampını değerlendirerek, "Maçtan
maça farklı bir 11 ile çıkabiliriz. Bütün arkadaşlarımıza şans vermeye devam edeceğiz" dedi.
Çok alternatifli bir kadronun bulunduğunu söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Mutlu
Topçu, "Dolayısıyla maçtan maça farklı bir 11 ile sahaya çıkabiliriz. Bütün arkadaşlarımıza
şans vermeye devam edeceğiz. Bu kamp süresince devam edecek” dedi.
Topçu, "Herkes olayın bilincinde eğer burada şampiyonluk mücadelesi veriyorsak bu arzulu
istekli futbolcularla ancak olur. Dolayısıya bunları hep kendilerine anlatıyoruz. Onlarda çok
iyi anlıyorlarki bu mücadeleyi bize gösteriyorlar. İyi gidiyor daha da iyi olmamız lazım. İkili
mücadelede daha da istekli olmamız lazım. Top bizdeyken daha da istekli olmamız gerekiyor.
Bunlar hep çalışılarak olunacak şeyler” ifadesinde bulundu.
Topçu, "Maçların durumuna göre çoğunlukla biz oyun durumumuza göre rakibe göre
yapmıyoruz. Kendimiz bir şablon üzerinde yapıyoruz. Ama oyunun gidişatında çift santrafor
ve ya tek santrafor oyun içerisinde bunları değiştirebiliriz. Burada iki tane daha hazılık maçı
yapacağız eksiklerle alakalı değerlendirme yapıyoruz. 2 tane daha hazırlık maçımız var. 17
sinde oynayacağımız Gaziantep maçı da bizim için önemli" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8227.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Kayseri’de Balıkçıların Yüzü Gülecek
Su Ürünleri Mühendisi Bülent Canatan, Göl ve Göletlerin balıklandırma programları
çerçevesinde, Kayseri’deki göletlere 200 bin sazan yavrusu bıraktıklarını söyledi.Su Ürünleri
Mühendisi Bülent Canatan, Gıda Tarım ve Hayvancılık...
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Su Ürünleri Mühendisi Bülent Canatan, Göl ve Göletlerin balıklandırma programları
çerçevesinde, Kayseri’deki göletlere 200 bin sazan yavrusu bıraktıklarını söyledi.
Su Ürünleri Mühendisi Bülent Canatan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılının Ocak ayından bu yana, 7 milyon sazan
balığı yavrusunu Türkiye’nin iç sularıyla buluşturulduğunu söyledi. ‘Göl ve Göletlerin
Balıklandırılması’ programı kapsamında , Ankara’dan il Tarım Müdürlükleri tarafından
alınarak göletlere aşılanan balıklaran 200 bin tanesi önceki gün Kayseri’de Felahiye ve
Bünyan’da bulunan 4 ayrı gölete bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8228.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Memorial Hastanesi Op. Dr. Murat Koç:
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Koç
“Yaz mevsiminde sıcak ve kuru havalarda burun kanamaları sıklık gösteriyor. Özellikle
çocuklarda rastlanan burun kanamalarında başın geriye doğru yaslanmasını...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Koç
“Yaz mevsiminde sıcak ve kuru havalarda burun kanamaları sıklık gösteriyor. Özellikle
çocuklarda rastlanan burun kanamalarında başın geriye doğru yaslanmasını tavsiye
etmiyoruz” dedi.
Op. Dr. Murat Koç “Özellikle çocuk hastalarda burun kanamaları ile daha çok
karşılaşmaktayız. Biz burun kanamalarını ön ve arka olarak ikiye ayırıyoruz. Yaz aylarında
çocuklarda gördüğümüz burun kanamaları ön burun kanamaları olarak adlandırılmakta” diye
konuştu.

Çocuk hastalarda burun kanamalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Koç “ Genellikle
burnun tek tarafında kanama olmakta. Bu tarz tablolarla karşılaştığımızda, çocukların burun
içerisini parmakla karıştırma ve havadaki kuru ortam, nemin az oluşu, bu tür nedenler bir
araya geldiğinde kanamaları çok sık görmekteyiz. Özellikle hastalar panikliyorlar bu durumla
karşılaştıklarında ve özellikle de ne yapacaklarını bilemiyorlar ”diye konuştu.
Op. Dr. Koç “Toplumda bizim en çok gördüğümüz, panik halde çok yanlış işler yapılıyor.
Özellikle kanayan burnu havaya doğru kaldırma eğilimi var. Biz aksine tersine başı öne
eğmelerini özellikle söylüyoruz. Eğer ellerinde varsa burun açıcı spreyleri küçük bir pamuğa
sıkarak burun içerisine koyup burun kanatlarından alarak kanamayı durdurmalarını
bekliyoruz. Ancak baş geriye atılırsa genzine doğru akıntı olur, boğaza doğru akıntı oluyor,
bu çok rahatsız edici bir his doğuruyor ve mide bulantısına sebep oluyor. Özellikle başın geri
atılmasını istemiyoruz. Bununla birlikte burun kanamalarında soğuk uygulama yapılabilir.
Burun kanatlarına burun sırtına buz tatbiki yapılabilir. Yine küçük bir pamuk koymadan önce
soğuk bir suyla burun yıkanabilir ilk yapılması gereken işler bunlardır. Ancak bütün bunlara
rağmen durmuyorsa ve sık tekrar ediyorsa bize başvurmalarını öneriyoruz. Çocuklarda tek
taraflı burun kanamalarının olduğunu söylemiştik. Daha çok ön taraftan burnu besleyen
damarların ortak bir ağ yaptığı bölgeden kanama olur. Bu da kurumanın etkisi ile cilt dokusu
incelir, hassaslaşır ve hızlı bir tümkürmeyle, iç çekmeyle veya parmakla oynamakla kanama
olabilir. Halk arasındaki adıyla bu damarın yakılması gerekir. Biz burada koterizasyon
diyoruz. Bu işlemin yapılması gerekiyor. Burada tanıma odağının bulunması önemli, buda
ancak muayene ile mümkün. Burun damarlarının yakılması işleminin de bizlerin denetiminde
yapılması gerekir ” tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8229.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Yanlız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
Kayseri’de yanlız yaşayan adam evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine
bağlı Fevziçakmak Mahallesi Tortum Sokak’ta bulunan Eser Apartmanı’nda yalnız yaşayan
H.Ş.’den komşularının 4 gün boyunca haber alamadığı...
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Kayseri’de yanlız yaşayan adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Tortum Sokak’ta
bulunan Eser Apartmanı’nda yalnız yaşayan H.Ş.’den komşularının 4 gün boyunca haber
alamadığı öğrenildi. H.Ş.’nin yaşadığı daireden gelen koku üzerine şüphelenen komşularının
polise haber vermesi üzerine, çağrılan çilingir ile kapı açıldı. Dairede yapılan kontrollerde
H.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından H.Ş.’nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8230.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Görme Engelli Milli Takımı’ndan Eskici’ye
Ziyaret
Erciyes Kayak Evinde kamp yapan Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, kamp bitiminde
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.Görme
Engelliler Atletizm Milli Takımı 14-25 Ağustos 2014 tarihlerinde...
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Erciyes Kayak Evinde kamp yapan Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, kamp bitiminde
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.
Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı 14-25 Ağustos 2014 tarihlerinde İngiltere’de
yapılacak Atletizm Avrupa Şampiyonası hazırlık kampını tamamlayarak İngiltere’nin yolunu
tuttu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Erciyes Kayak Evi’nde 22 gün süreyle
kamp yapan milli kafile, Avrupa Şampiyonası’na oldukça umutlu gitti.
Toplam 27 kişiden oluşan milli takım kafilesi antrenmanlarını, atletizm pistinde
gerçekleştirdi. Milli kafile kamp sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat
Eskici’ye ziyaret ederek, yardımlarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette konuşan Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bakanlığımız spora ve sporcuya oldukça önem
veriyor, gerek tesis gerek araç gereç ekipman anlamında çok büyük yatırımlar yapıyor bize de
bu imkanları sporcu kardeşlerimizle buluşturmak düşüyor. Elimizden geldiği kadar tüm
imkanlarımızı Görme Engelli Milli Takımımızın hizmetine sunduk, umarım memnun
kalmışlardır. Sporcularımıza ve milli kafilemize İngiltere’de yapılacak Atletizm Avrupa
Şampiyonası’nda yürekten başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8231.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Kayseri Kartalları, Seba için Lokma Dağıttı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba için
Kayseri Kartalları Cuma namazı sonrasında lokma dağıttı.

15 Ağustos 2014 Cuma 15:40

Türk Futbolunun unutulmaz isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde de 88 yaşında
rahatsızlığı nedeniyle Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nde hayatını kaybeden Beşiktaş Onursal
Başkanı Süleyman Seba için Kayseri de bulunan Kayseri Kartalları, Cuma namazı sonrası
vatandaşlara lokma ikram ettiler.
” Süleyman Sebanın Torunları” pankartı açan gurup Seba için dua ederek dağıldı.
METİN YİĞİT
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8232.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Yılmaz, Gaziantep İl Müdürlüğü’ne Atandı
Resmi gazetede yayınlanan atama kararlarına göre Gaziantep İl Müdürlüğü’ne atanan Kayseri
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz'ın görevlendirmesi Kayseri'de olduğu için Kayseri'deki
görevine devam edecek.

17 Ağustos 2014 Pazar 13:21

Resmi Gazete'nin geçtiğimiz cuma günkü sayısında yer alan atama kararlarına göre,
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bilal Yılmaz atandı. Ancak Yılmaz’ın
görevlendirmesi Kayseri’de olacak. Yılmaz bu nedenle görevine Kayseri İl Milli Eğitim
Müdürü olarak devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8233.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzlarına
Koştu
Kayseri’de aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, şehir merkezindeki süs havuzlarında
serinlemeye çalıştı.Kayseri’de mevsim normalleri üzerinde seyreden ve yaklaşık 40 dereceye
kadar çıkan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz yönde...
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Kayseri’de aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, şehir merkezindeki süs havuzlarında
serinlemeye çalıştı.
Kayseri’de mevsim normalleri üzerinde seyreden ve yaklaşık 40 dereceye kadar çıkan hava
sıcaklıkları vatandaşları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hafta sonunda bir çok
vatandaş serinlemek için park ve bahçelere akın ederken, şehir merkezinde bulunan süs
havuzları da çocukların akınına uğradı.
Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, şehir merkezinde bulunan süs havuzlarında serinlemeye
çalıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8234.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

8 Asırdır Dönen Sütun Dikkat Çekiyor
Mahperi Hatun tarafından 1238 yılında yaptırılan tarihi Hunat Hatun Camii içerisinde bulunan
mihrap bölümündeki döner sütun görenlerin dikkatini çekiyor.1. Alaeddin Keykubad’ın eşi
Mahperi Hatun tarafından yaptırılan ve 776 yıldır zamana...

17 Ağustos 2014 Pazar 09:53

Mahperi Hatun tarafından 1238 yılında yaptırılan tarihi Hunat Hatun Camii içerisinde bulunan
mihrap bölümündeki döner sütun görenlerin dikkatini çekiyor.
1. Alaeddin Keykubad’ın eşi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan ve 776 yıldır zamana
meydan okuyan tarihi Hunat Camii’nin mihrap bölümünde bulunan dönen sütunlar hakkında
bilgi veren cami imamı Ahmet Yıldırım “Camimiz mihrap bölümü ile farklılık
göstermektedir. Camimizin özellikle mihrap bölümünde döner sütun bulunmaktadır. Mihrap

bölümünde bulunan sağ taraftaki sütun yapıldıktan bu yana hala özelliğini korumakta ve hala
dönmektedir ”dedi.
Geçmişte büyük zelzeleler ve deprem gören caminin etkilenmediğini söyleyen İmam Yıldırım
“ Bu camimizin 776 senelik bir camii olduğunu hesap edecek olursak camimizin yıllarca,
yüzyıllarca üzerinden geçen depremlerden, zelzelelerden fazla etkilenmediğini görüyoruz.
Bunu sebebi olarak da milim arası olan sütunun hala dönüyor olduğunu biliyoruz. Sol
taraftaki sütun ise yerine oturmuş vaziyette. Sol taraftaki yerine oturmuş sütun ile sağ taraftaki
dönen sütundan anlaşılıyor ki camimiz deprem ve zelzelelerden fazla etkilenmemiş” diye
konuştu.
Yıldırım “Ecdadımız bu taş yapıları o kadar mükemmel o kadar sağlam o kadar özverili
yapmışlar ki elhamdülillah camimiz o günden bu güne kadar hala orjinalliğini korumaktadır
ve Selçuklu döneminde taş yapılar önemli olduğu için bu taşlar üzerine ecdadımız çok güzel
işlemeler yapmışlar mihraptaki taşları adeta gönüllerinden, kalplerinden gelerek güzel şekiller
vererek yapmışlar. Ses olarak da malumunuz Osmanlıda daha çok mermer kullanılmış, burada
mermer fazla olmadığı için tamamen taş olduğu için mihrabımızda ses akustiğini yapmış
olduklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
HUNAT CAMİİ’Nİ KİM YAPTIRDI?
Hunat Hatun ya da Hunad Mahperi Hatun, I. Alaeddin Keykubad ’ın eşi. Müslüman olduktan
sonra I. Alaeddin Keykubad’la evlenmiştir. Kayseri’de 1237-1238 yıllarında kendi adını
taşıyan medrese, cami, türbe ve hamamdan oluşan Hunat Hatun Külliyesini yaptıran Mahperi
Hatun, Selçukluların o dönemdeki iç mücadeleleri yanında, dış baskılara karşı da büyük
mücadele vermiştir
Cami minberinin özelliği ise çivisiz geçme kündekâri tekniği ile geometrik motifli
parçalardan kurulmuştur. Bu dekoratif panolar arasında uzun bordürler halinde çeşitli ayet ve
dualar yer almaktadır. Çift kanatlı kapısı ve korkulukları oyma kafes işçiliğinin zarif
örnekleridir. Usta ve tarih kaydı bulunmayan minber, maalesef defalarca boyanarak detaylar
kaybolmuş ve cemaatin birbirini görmesi düşüncesi ile kesilerek pencereler açılmış daha da
fenası alt tarafa gelen ayetler şuursuzca kazınmıştır. Ancak yine de Selçuklu üslûbunu tam
olarak temsil eden değerli bir örnektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8235.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Arazi’de Erkek Cesedi Bulundu
Kayseri’de boş bir arazide erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine
bağlı Konaklar Mahallesi’nde boş bir arazide hayvanını otlatan vatandaşın köpeğinin fark
etmesi sonrasında yerde yatan birinin olduğu ihbar edildiği...
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Kayseri’de boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde boş bir arazide
hayvanını otlatan vatandaşın köpeğinin fark etmesi sonrasında yerde yatan birinin olduğu
ihbar edildiği öğrenildi. İhbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında
yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği ve bileklerinde kesik izine rastlandığı bildirildi. Olay
yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın cep telefonunun bataryasının
çıkarıldı, ayakkabılarının çıkarıldığı belirlenirken, cesedin yakınlarında jilet bulundu.
Yapılan araştırmalarda hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki K.A.Y.’ye ait olduğu
belirlendi. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8236.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

Tehlikeli Kovalamaca
Düğün mevsiminde harçlık toplamaya çalışan çocuklar kırmızı ışığa takılan düğün
arabalarından zarf alabilmek için canlarını tehlikeye atıyor.Yaz mevsiminde artan düğünlerde
şehir turu atan konvoylara takılan çocuklar zarfları...

17 Ağustos 2014 Pazar 13:51

Düğün mevsiminde harçlık toplamaya çalışan çocuklar kırmızı ışığa takılan düğün
arabalarından zarf alabilmek için canlarını tehlikeye atıyor.
Yaz mevsiminde artan düğünlerde şehir turu atan konvoylara takılan çocuklar zarfları
alabilmek için tehlikeli kovalamacanın içine giriyor. Melikgazi ilçesine bağlı Mustafa Kemal
Paşa Bulvarı’nda da çocuklar aynı görüntüleri ortaya koydu. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket
eden gelin arabasına yetişmeye çalışan çocuklar yine tehlike oluşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8237.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

5. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
Başladı
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 5. Uluslar Arası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
başladı.5. si düzenlenen Ali Dağı Pre World yamaç paraşütü şampiyonasına ilgi büyük oldu.
Ali Dağı zirvesinde gerçekleştirilen etkinliğe...
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Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 5. Uluslar Arası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
başladı.
5. si düzenlenen Ali Dağı Pre World yamaç paraşütü şampiyonasına ilgi büyük oldu. Ali Dağı
zirvesinde gerçekleştirilen etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ak Parti
Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ak Parti Kayseri Milletvekillerinden Yaşar Karayel,
Pelin Gündeş Bakır, izleyiciler ve sporcular katıldı
Yamaç paraşütü kupası etkinliğinde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu “
5.sini gerçekleştireceğimiz Ali Dağı yamaç paraşütü Pre World Cup’a hoşgeldiniz. Ali Dağı
çok özel ve güzel bir dağ. Ali Dağı ile ilgili çok güzel projelerimiz var. Burası inşallah
Türkiye’nin en önemli turizm tesislerinden biri haline gelecek. Ali Dağının eteklerinde
oluşturacağımız 14 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet pistimiz olacak. Bu çalışmalarda son
aşamalara gelindi. İzinlerini alıyoruz. O projeleri de yapıp zannediyorum Kayseri’den ve
Türkiye’nin her yerinden sporcular buraya akın edecek. Başarıyla bir 5 gün geçiririz diye
düşünüyorum” dedi.
Etkinlikte konuşan Ak Parti Kayseri milletvekili Yaşar Karayel “15 yılı aşkın biz zamandır
Ali Dağı turizm sektörüne hizmet vermektedir. Bu işlerin ilklerini yapmak zordur.
Başlangıcını yaparak bu günlere getiren emeği geçen tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum
”diye konuştu.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır ise “ 5. Yamaç paraşütünün hayırlara vesile
olmasını cenabı Allah’tan diliyorum. Bizim için bu tip etkinlikler çok önemli. Ali Dağı kendi
başına turizm potansiyeline sahip ve doğal olarak da güzel bir yer. Bunu bütün Türkiye’ye
duyurma istiyoruz Kayseri olarak biliyoruz ama uluslararası boyutta da tanıtmak istiyoruz”
dedi.
Yamaç paraşütü yarışmalarının 5 gün boyunca devam edeceği ve dereceye giren
yarışmacıların önümüzdeki Cuma günü Talas Belediyesi önünde verilecek olan kokteyl ile
kupalarının verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8238.html
Erişim Tarihi: 18.08.2014

